
                                     ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
към касовото изпълнение на бюджета 

на СУ”Св.св.Кирил и Методий” от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 год. 

 

 

І. ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

1. По изпълнението на приходите: 

 

               Приход към 31.12.2021г. :  3 017 959  лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

 

 

Разходите по бюджета на СУ „Св.св.Кирил и Методий”към 31.12.2021г. са в 

размер на  2 999 424 лв. 

 

1.Приоритетни разходи- възнаграждения и осигуровки 2 354 589,00 лв. 

 

 

   

§ 45-01 ДАРЕНИЯ 800 

§ 24-05 НАЕМИ  3763 

§ 36-19 
ПРОДАЖБИ НА ТРЪЖНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 25 

§ 61-01 Спрени помощи 123 

§ 61-05 ПРИХОД от Бюро по труда 16395 

§ 61-09 
СУБСИДИИ/в т.ч. Национални 
програми/ 2 996 853 

   

§01-00 Работни заплати 1 756816 

§02-00 Други възнаграждения в т.ч. 210735 

§02-01 Б ро по труда 11660 

§02-02 Граждански договори 8797 

§02-05 СБКО  и представително облекло 59743 

§02-08 Обезщетения при пенсиониране 120101 

§02-09 Др.плащания/болн/ 10434 

05-00 Осигуровки от работодател    в т.ч. 387038 

§05-51 Д ржавно обществено осигуряване 198179 

§05-52 Учителски пенсионен фонд 63246 

§05- 0 З равно осигуряване 83162 

§05-80 ДЗПО 42451 

 

  



    2.Разходи за издръжка, такси, стипендии и ремонт : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

1.  През 2021 година извършените  разходи са следните: 

-работни заплати,лекторски,средства за онлайн среда, обезщетения 
във връзка с пенсиониране на педагогически 
персонал,представително облекло ,възнаграждения за провеждане на 
ДЗИ и НВО, проверка на самостоятелна форма /писмени работи и 
тестове/ , плащания за 24 май- Ден на Ден на светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, просвета и култура , 15Септември и 1 
Ноември . Върху тях са изплатени и осигурителните вноски. 

Сключени са граждански договори във връзка с ремонт на училището 
/първи етаж на голяма сграда/ в размер на 7502,00 лв., граждански 
договор във връзка с STEM център и възлагане на обществени 
поръчки в размер на 1200,00 лв. ,граждански договор във връзка с 
провеждане на избори и поддържане на парни котли в размер на 95,00 
лв. 

2. В § 10-12 „ Медикаменти“ е сумата, изразходена за закупуване 
на бързи антигени тестове за педагогически и 
непедагогически персонал размер на 1570,00 лв 

3. В § 10-13 сумата от 5425,00 лв. е предоставено работно 
облекло на непедагогически персонал. 

10-00 ИЗДРЪЖКА   в т.ч.    313 971 

§10-11 Храна 22906 

§10-12 Медикаменти 1507 

§10-13 Постел.инвентар и работно облекло 5425 

§10-14 Учебници 30491 

§10-15 Материали 58105 

§10-16 Вода,горива и енергия 35741 

§10-20 Разходи за външни услуги 146318 

§10-30 Текущ ремонт 10021 

§10-51 Командировки 996 

§10-62 Разходи за застраховки 2461 

  
 
 

 
Държавни такси, ремонт ДМА , 
стипендии 330864 

§19-00 Държавни такси/ винетки+такса смет/   5 826 

§40-00 Стипендии 32 743 

§51-00 Основен ремонт ДМА 42510 

§52-00 Придобиване на ДМА 239056 

§53-00 Придобиване на нематериални ДА 10729 

  ОБЩО РАЗХОДИ    644 835 



4. В §10-14 средствата изразходени за учебници са в размер на 
30491,00 лв. Полагаеми и възстановени на училището са 
28530,00 лв. 

5. В § 10-15  сумата е 58105,00 лв. Тук са  отразени разходите за  

„Подобряване на МТБ“   и разходите за : 

закупени материали / канцеларски, консумативи принтер, 

почистващи и във връзка с извънредното положение и  COVID 19  

препарати за дезинфекция , маски, ръкавици, хартия за ръце и 

тоалетна хартия .Училището закупи  и  за класните стаи  

пречистватели  . 

-Пречистватели -2657,00 лв. 

              - Алуминиеви врати/ за противопожарни кранове/-2130,00 лв 

              - зарядни батерии – 1295,00лв. 

              - зареждане на тонери и консумативи принтер – 3832,00 лв. 

              - канцеларски ,почистващи и маркери -2302,00 лв. 

              - материали   - 2282,00 лв 

              - материали и консумативи НП Изграждане на STEM  -34589 .00 

             - санитарни,дезинфекция във връзка с COVID-19  -9018.00 лв. 

         6. По параграф §10-16 са отразени разходите за дърва,природна газ,   

вода и ел.енергия в размер на 35741 лв. /Средствата са намалени от 

действително извършените  за сметка на префактурирането на ел.енергия 

на наемателите/ 

              - ел. енергия -22278,00 лв. 

              - дърва за огрев -6332,00 лв. 

              - природна газ – 488,00 лв. 

              - вода – 1798,00 лв. 

 

        7. В §10-20 са отразени разходите  за външни услуги и квалификация 

на учителите 

    - ЕТ „Металпласт“ /абонамент за парни котли/- 1200,00 лв. 

    - „Бест 2012“ ООД /за трудова медицина /– 3348,00 лв. 

    -„ЕМ АКТИВ ИНЖЕНЕРИНГ“ / за годност на евакуационно   

осветление в двете сгради и подмяна на противопожарни стикери- 

1580,00  лв. 

    - абонамент „Школо“ -460,00лв. , 

    - „ Джуниър Ачийвмънт България“  - 464,00 лв. , 

    - абонамент за портфолио на педагогическите специалисти на 

„Училища БГ“ -1436,00 лв. 

   - абонамент ШКОЛО – е-дневник-пакет Дигитална трансформация в 

размер на 3238,80 лв. 

    -абонамент програма „ Дизайн шампиони“ – 240,00 лв. 

     -извършена  и  дезинфекция  във  връзка  с  COVID  в  размер  на 

600,00 лв. 



   -лицензионна такса за Фондация Международна награда на херцога 

на Единбург -900,00 лв. 

  -услуга за изрисуване на стена в STEM център – 3000,00 лв. 

  -абонамент Любософт/ ТРЗ и Заплати/ -3900,00 лв 

  -такса за ползване на изтривалки/ в двете сгради/ -1958,00 лв 

  - телефони+ интернет – 2891,00 лв. 

  - абонамент за длъжностно лице по защита на данни – 3600,00 лв. 

  -интернет -2720,00 лв 

  - такса СОТ и видеонаблюдение – 2553,00 лв. 

  - техническо обслужване и презареждане на пожарогасители- 

800,00лв. 

 - договори за поддържане на : 

 - Админсофт- 426,00 лв. 

 - Инфокол-299,00 лв. 

 - Хостинг-439,00 лв. 

 - За квалификация на учители са изразходени 13308,00 лв., 

включваща настаняване,изхранване и обучения. 

      В този параграф е отразено и разходът по НП „ Отново заедно“ в  

размер на 81000лв. 

        8. В § 10-30 „ Текущ ремонт“  са отразени  ремонт на автобус и 

микробус  в размер на 4640,00 лв. и текущ ремонт на стоманен димоход  в 

размер на 5381,00 лв. 

       9.§10-62 „ Разходи за застраховки“ са отразени разходи за застраховки 

на сграда -495,00 лв.и разходи за застраховки на МПС-1966,00 лв. 

      10.§ 19-00 са извършени разходи за винетки -98 лв. и платена такса 

битови отпадъци в размер на 5729,00 лв. 

      11.§40-00 „Стипендии“ в размер на 32743,00 лв., като в т.ч. има 

възстановени от Община Карнобат 1350,00 лв. за даровити деца. 

      12.§ 51-00 Основен ремонт разходът е извършен за приспособяване и 

завеждане на кабинет STEM в размер на 42510,00 лв. 

      13.§ 52-00 Придобиване на ДМА  разходите също са за изграждане на 

STEM , както и закупуване на  два броя климатици , тахограф на автобус. 

      14.§53-00  Закупени лицензи и софтер за STEM  кабинет 

 

 

 

По сметката на училището в началото на годината постъпиха средства в 

размер на 300 000 лв. по НП „Изграждане на STEM среда“ 

Извършените разходи по сключени договори  за доставка на оборудване  и  

СМР видни в §02-02,§10-15, §10-20,  § 51-00 , § 52-00 и 

§53-00. Подробна справка за договори и плащания по изграждане на STEM 

кабинет са както следва: 

 



Изграждане на STEM кабинет   
      

№ Доставчик Сума 

1. " Планикс"ЕООД 24562 

2. "Юнион Интерактив" ООД 219367,43 

3. "Атанас Пламенов" ЕООД 42509,81 

4. "ВТ-Трейд " ЕООД 24247,44 

5. "Михайлов клима" ЕООД 3550 

6. "З С СОТ" ЕООД 200 

7. "Реджин " ЕООД 3000 

8. "Арена глас" ЕООД 2200 

9. Гр.довор Станимира Атанасова 1343 

  320979,68 

 

 

  

      Наличност по разплащателна сметка към 31.12.2021 г.: 

                                                                                                  18535,02 лв. 

Същите са преходен остатък и преведени към Община Карнобат. 

 

      СУ“ Св.св. Кирил и Методий“ работи  по  проектите:  

„Подкрепа за успех“ , „ Образование за утрешния ден“ и „ Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование“, „ Подкрепа за 

приобщаващо образование“ , „Равен достъп до училищно образование 
в условията на кризи“ 
Всички проекти се осчетоводяват в извънбюджетната сметка на 

училището. Наличността по извънбюджетната сметка към 31.12.2021 

година е  47872,00 лв.. 

 

 

 

 

 

 

            Изготвил               

            Г.Динкова 

        

                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/ 

 


